Upplands Fotbollförbunds Tävlingsföreskrifter gällande SkojBoll 2017

Information för verksamheten SkojBoll:
De fem paragraferna på sista sida med kursiv stil är det direktiv, framtagna av
Svenska Fotbollsförbundet (SvFF), som styr Motionsfotbollen i distrikten.
SkojBollen i Uppland sorterar under dessa paragrafer.
Paragraf 1 – 14 är de paragrafer som Upplands Fotbollsförbund själva beslutat om
beträffande SkojBoll i distriktet.
1.

Tävlingsstyrelse
Upplands Fotbollförbund administrerar tävlingen.
Upplands Fotbollförbunds Tävlingskommitté (TK) är tävlingsstyrelse.
Upplands Fotbollförbunds Disciplinutskott (DpU) beslutar i ärenden om
tävlingsbestraffningar enligt gällande tävlingsregler samt i bestraffningsärenden
enligt 14 kapitlet RF:s stadgar gällande matcher i SkojBoll.

2.

Allmänna bestämmelser
I frågor som inte regleras i dessa föreskrifter gäller SvFF/UFF:s
tävlingsbestämmelser i tillämpliga delar, se också sista sidan i detta dokument.
Det är föreningens, ledarens och funktionärens skyldighet att förevisa sig om
innehållet i SvFF/UFF:s vid varje tid gällande tävlingsbestämmelser och övriga
tävlingsregler.
Upplands Fotbollförbunds TK äger besluta i frågor som inte förutsetts i dessa
tävlingsföreskrifter.

3.

Anmälan
Spelperiod 1:
Spelperiod 2:
Tävlingskategori:
Tävlingskategori:
Tävlingskategori:
Tävlingskategori:

Senast 6 april.
Information kommer.
SkojBoll Herr.
SkojBoll Dam.
SkojBoll Pojkar 13-17 år.
SkojBoll Flickor 13-17 år.

Lagen anmäls av föreningen i Fogis.
SkojBoll 13-17 år spänner över hela åldersgruppen 13-17 år, ingen åldersindelning.
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Föreningen får anmäla fler lag till tävlingen.
Vid eventuell efteranmälan placeras laget in i lämplig grupp.
Se också SvFF § 2 ”Behörighet och försäkring” på sista sidan.

4.

Avgifter

4.1 Anmälningsavgift
Spelperiod 1:
Spelperiod 2:

100: -.
100: -.

4.2 Lag som utgår/uteblir
1000:-/lag.
4.3 Framställandeavgift
Framställandegiften är 2000:-.
Se regler för framställan i Tävlingsbestämmelserna.
4.4 Domaravgift
Skojboll 13-17 år – 350kr.
Skojboll Dam/Herr – 470kr.
4.5 WO
250:-/wo.

5.

Speldagar och arrangemang
Tävlingen genomförs som 7-manna seriespel.
Gruppindelningen kommer att ske geografiskt med ca 5 lag i varje grupp.
Detta innebär att varje lag preliminärt får 8 matcher/spelperiod.
Spelperiod 1:
Spelperiod 2:

1/5 – 30/6.
Information kommer.

Upp- och nedflyttning förekommer inte.

6.

Planstorlek
Planstorlek: 60-85 x 35-55 m.
Det är förutsättningarna som hemmalaget kan erbjuda som styr storleken på plan.

7.

Domare
Endomarsystem tillämpas. Hemmalaget tillsätter och betalar domaren.
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8.

Antal Spelare
Laget får bestå av fritt antal spelare, varav en målvakt och 6 utespelare samtidigt
får delta i spelet. Byte av spelare får ske under spelets gång, s.k. flygande byte.
Utbytt spelare får återinträda i spelet. Alla spelare som finns med på
spelarförteckningen anses ha deltagit i matchen, oavsett om de blivit inbytta eller
inte. Utvisad spelare får inte ersättas.

9.

Matchdräkt
Bortalaget ska förvissa sig om hemmalagets dräktfärger och använda sig av
avvikande dräktfärger.

10. Resultatrapportering
Hemmalaget ska senast 60 minuter efter avslutad match via SMS eller genom
inloggning i FOGIS inrapportera slutresultatet.
Resultatrapportering via sms:
Ange matchnummer mellanslag hemmamål mellanslag bortamål.
SMS skickas till 0730-126126.

11. WO
I distriktets serier för SkojBoll tillämpas wo. Antalet wo är obegränsat.

12. Utvisningar/avvisningar
Se Tävlingsbestämmelserna Kapitel 5.

13. Elektronisk matchrapport
I SkojBoll gäller hanteringen för elektronisk matchrapport.
Spelare som ej finns registrerad i Fogis skrivs in för hand på matchrapporten.

14. Speltid
2 x 35 minuter.
Föreslagen matchtid kan ändras enligt överenskommelse mellan lagen i matchen.
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Föreskrifter för motionsfotboll

Som ett led i Svenska Fotbollförbundets (SvFF) mål- och strategiarbete, särskilt avseende frågan om hur fler
ska spela längre, har SvFF i samarbete med SDF under år 2014 och 2015 identifierat och analyserat förslag
till förenklade spelformer i fotboll. Alla identifierade förslag inbegrips i begreppet ”motionsfotboll”.
Mot bakgrund av detta har följande föreskrifter, vilka är bindande för SDF, fastställts av SvFF:s
Tävlingskommitté den 14 januari 2016.

1 § Tävlings- och spelregler m.m.
Varje SDF som erbjuder eller avser att erbjuda spelformen motionsfotboll har rätt att fastställa sitt eget
tävlingsformat och tävlingsmetod för motionsfotboll, inklusive, men inte begränsat till, antal deltagande lag,
antal avbytare och spelordning. SDF har även rätt att besluta om frågor kring ackumulerade regelbrott.
Varje SDF har rätt att för egen del besluta om eventuella avgifter för förenings deltagande i motionsfotboll.
I frågor som inte regleras i dessa föreskrifter eller SDF:s särskilda föreskrifter för motionsfotboll gäller
spelregler för fotboll.
2 § Behörighet och försäkring
I match i motionsfotboll får endast lag, vars förening är anslutet till SVFF, delta som erlagt lagförsäkringsavgift om 1 500 kr. Avgiften ska vara inbetald till berört SDF senast 3 dagar före deltagande i första tävling.
SDF har att tillse att deltagande lag som erlagt lagförsäkringsavgift registreras i Fogis.
Vid betald lagförsäkringsavgift är deltagande föreningslags samtliga spelare, upp till och med 30 spelare,
försäkrade i samband med sitt fotbollsutövande i enlighet med särskilt utfärdade försäkringsbestämmelser.
För spelares deltagande i motionsfotboll krävs inte spelarregistrering i Fogis. Spelare som deltar i
motionsfotboll får däremot vara registrerad fotbollsspelare i annan förening än den förening som denne
representerat i motionsfotboll.
3 § Administration
Varje SDF beslutar på vilket sätt dess motionsfotbollserier administreras och dokumenteras. SDF är dock
skyldigt att tillse att deltagande förening, på SDF:s begäran, kan tillhandahålla namn- och personnummer på
de spelare som spelat för dess föreningslag.
4 § Domare
Varje SDF beslutar om vilket domarsystem som ska tillämpas i dess motionsfotboll samt eventuella
domaravgifter. Vidare beslutar varje SDF vilken utbildningsgrad som ska gälla för behöriga domare i
motionsfotboll.
5 § Tävlingsstyrelse m.m.
SDF-styrelse, eller av SDF-styrelsen utsett organ, är tävlingsstyrelse för dess motionsfotboll.
Eventuella avstängningar, förutom sådana som utdömts enligt 14 kap. Riksidrottsförbundets (RF) stadgar,
eller gula kort som tilldelats deltagande spelare i motionsfotboll påverkar inte spelarens möjlighet att delta
i tävlingsformat, t.ex. distrikts- och förbundsserier.
Anmälan för förseelse, enligt 14 kap RF:s stadgar, får ske hos behörigt bestraffningsorgan inom SDF.
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